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INLEIDING 

 

Voor u ligt het activiteitenboekje van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ in 

IJsselmuiden - Grafhorst.  

 

We hopen dat de vele activiteiten die worden aangeboden in dit boekje u zullen 

aanspreken en dat we met elkaar vele goede en opbouwende momenten zullen 

beleven.  

 

We wensen u Gods Zegen toe voor het komende seizoen. 
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JEUGDWERK 

 

De visie van het jeugdwerk is:  

“Jongeren bekend en vertrouwd maken 

met Jezus Christus”.  

 

Door relatiegericht te werken en 

programma’s zoveel mogelijk in een 

vloeiend traject op elkaar aan te laten 

sluiten geven we hier vorm aan. Bij alle 

activiteiten is er ruimte voor geloof en 

gezelligheid,  

maar wel steeds in een andere 

verhouding. We vinden het belangrijk 

om betrokken te zijn op elkaar, zowel 

met mensen binnen de kerk als met 

mensen buiten de kerk.  

 

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd en 

aangestuurd door de Jeugdraad. In de 

Jeugdraad zitten vier 

jeugdouderlingen, twee 

jeugddiakenen, een kerkrentmeester, 

een secretaris en de jeugdwerkleider 

(als betaalde kracht).  

 

Gedurende het seizoen zijn er voor de 

jeugd verschillende activiteiten: 

 

 

OPPASDIENST 

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er 

tijdens de zondagse ochtenddiensten 

oppas. Dit is in de crèche en De Boog.  

KINDERNEVENDIENST 

Tijdens de zondagse ochtend-diensten 

is er voor de kinderen van 4-8 jaar 

(groep 1 t/m 5 van de basisschool) 

kindernevendienst.  

 

KOM – 
KINDERNEVENDIENST 

In de KOM – Kindernevendienst zijn alle 

kinderen voor wie de reguliere 

kindernevendienst niet geschikt is, 

welkom. We lezen verhalen uit de 

Bijbel, zingen over de Here Jezus en 

knutselen. Uiteraard is er ook tijd om te 

spelen. We werken met een vaste 

structuur en met behulp van picto’s. De 

groepen zijn klein, waardoor er minder 

prikkels zijn. De data staan op de 

website van de Hoeksteen.  

 

CLUB  

Voor iedereen van groep 6, 7 en 8 van 

de basisschool is er club. Elke twee 

weken wordt er op een ontspannen 

manier een avond ingevuld. Met een 

Bijbelverhaal, een cool spel of een leuke 

activiteit!  

 

Groep 6 heeft club op dinsdag:  

 

25 september, 9 en 30 oktober, 6 en 20 

november, 4 en 18 december, 15 en 29 

januari, 12 en 27 februari, 12 en 26 

maart 
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Groep 7 heeft club op woensdag:  

 

19 september, 3 en 17 oktober, 14 en 28 

november, 12 december, 9 en 23 

januari, 6 en 27 februari, 6 en 20 maart, 

3 april 

 

Groep 8 heeft club op maandag:  

 
24 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 

november, 3 en 17 december, 14 en 28 

januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 

maart 

 

Tijd: Van 19.00 tot 20.15 (ongeveer) 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
VOOR GROEP 6, 7 EN 8 

SIRKELSLAG KIDS  

Ook dit seizoen is er weer Sirkelslag 

Kids op vrijdagavond 16 november 

2018.  

Voor alle jongeren van De Hoeksteen 

uit groep 6, 7 en 8! 

Zie voor meer informatie: 

www.sirkelslag.nl/kids 

 
GROEP 8 KAMP 

En natuurlijk is er ook weer het Groep 8 

Kamp. Dit jaar van 5-7 april 2019.  

 
BBQ CLUBS & BASISCATECHESE  

Op donderdag 11 april 2019 is de 

afsluitende BBQ van de clubs en de 

basiscatechese. Meer informatie over 

de basiscatechese is te vinden onder 

het kopje “catechese”. 

 

MCCHURCH (VOOR 
TIENERS VAN 12 T/M 14 
JAAR) 

 

Op zondagmiddag ben je als 12-, 13-, of 

14-jarige elke maand welkom om voor 

de jongerendienst naar De Boog te 

komen!  

 

Vanaf 16.00 uur kun je elkaar 

ontmoeten, chillen en leuke activiteiten 

doen die door verschillende mensen 

georganiseerd worden.  

 

Aan het einde van de middag eten we 

een hapje met elkaar en aansluitend 

kun je naar de jongerendienst!   

http://www.sirkelslag.nl/kids
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JONGERENDIENSTEN  

Eenmaal per maand, soms op de derde 

maar meestal op de vierde zondag – 

zijn er om 19.00 uur jongerendiensten.  

Met aansprekende thema’s voor 

jongeren!  

 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
VOOR 12+ 

SIRKELSLAG YOUNG (12-16 
JAAR) 

Voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar 

organiseren we op vrijdagavond 1 

februari 2019 weer Sirkelslag Young. 

Speel gave spellen met je team en 

versla al die andere duizenden jongeren 

die verspreid over Nederland tegelijk 

meedoen! Zie voor meer informatie: 

www.sirkelslag.nl/young  

ZEILKAMP 

In 2019 vindt het zeilkamp plaats van 19 

tm 23 augustus! Aanmelden is mogelijk 

vanaf 12 april 2019 met de afsluiting 

van de huiscatechese.  

 

CATECHESE 

Alle jongeren die in het seizoen 

2017/2018 catechese gevolgd hebben, 

krijgen, voor zover bekend, een e-mail 

met de vraag of en op welke dag zij in 

het nieuwe seizoen catechese willen 

volgen. Jongeren die hierop reageren 

hoeven zich niet meer in te schrijven 

tijdens het startweekend.  

 

Voor mensen die zich toch liever 

persoonlijk op willen geven (voor het 

eerst of zij die opnieuw catechese 

willen volgen), zijn er ook gewoon de 

momenten na de jongerendienst in 

September. 

 

Voor meer informatie kan contact 

opgenomen worden met Marcel 

Versteeg: marcel@hoeksteenkerk.nl of 

06-31693435.  

http://www.sirkelslag.nl/young
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BASICS  

(Basiscatechese voor jongeren van 10 & 

11 jaar) 

 

Basiscatechese gaat over geloof, de 

Bijbel, Bijbelfiguren en over de kerk. 

Basiscatechese is bedoeld voor tieners 

van groep 7 en 8 en is zo gepland dat je 

in de andere week naar de club kunt!  

 

Basics 7, voor tieners van groep 7, 

wordt gegeven op maandag 24 en 

donderdag 27 september van 16.30 tot 

17.15 uur. 

En vervolgens in de weken 41, 45, 47, 

49, 51, 3, 5, 7, 9, 11, 13. De eerste keer 

mogen de ouders ook mee! 

 
Basics 8, voor tieners van groep 8, 

wordt gegeven op maandag 1 en 

donderdag 4 oktober van 16.30 tot 

17.15 uur. 

En vervolgens in de weken 42, 44 

(alleen donderdag), 46, 48, 50, 2, 4, 6, 

10, 12, 14. 

 

AT HOME  

(Huiscatechese voor 12, 13, 14 jaar) 

 

Voor de jongeren van de 1e, 2e en 3e 

klas van het voortgezet onderwijs is er 

huiscatechese. Samen met ongeveer 8 

jongeren ga je bij  

iemand thuis op een leuke manier aan 

de slag met het geloof, de Bijbel, God 

en de kerk.  

Exacte begin- en eindtijd worden 

afgesproken met de leiding.  

 

Avonden: Maandag, dinsdag, 

woensdag of donderdag.   

 

Weken: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14. 

 

Op vrijdag 12 april 2019 is het Running 

Dinner, de gezamenlijke afsluiting.  

 

 
STAY STEADY  

(Groepscatechese voor 15, 16 jaar) 

 
We praten over onderwerpen die jullie 

bezighouden, vaak aan de hand van 

filmpjes! De meeste groepen zijn in De 

Hoeksteen, maar om ervoor te zorgen 

dat de groepen niet al te groot worden, 

kunnen er ook groepen bij mensen 

thuis zijn. Het programma duurt van 

19.00 tot 20.00 uur. 
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Stay Steady start in week 40 met een 

avondvullend programma. 

Daarna op maandag (door Ds. Labooy), 

woensdag of donderdag (door Marcel 

Versteeg). 

 

Weken: 41 (woensdag en donderdag) of 

42 (maandag), 44, 46, 48, 50, 2, 4, 6 

(maandag 7), 10, 12, 14. 

 
FOLLOW UP  

 (Groepscatechese 17,18,19 jaar) 

 

Ook bij de 17+ catechese praten we 

over onderwerpen die jullie bezig 

houden.  De avonden duren van 20.15 

tot 21.15. Daarna is er gelegenheid om 

nog wat te drinken en te kletsen! 

 
Follow up start in week 40 met een 

avondvullend programma. 

Daarna op maandag (door Ds. Labooy), 

woensdag of donderdag (door Marcel 

Versteeg). 

 

Weken: 41 (woensdag en donderdag) of 

42 (maandag), 44, 46, 48, 50, 2, 4, 6 

(maandag 7), 10, 12, 14. 

 

CATECHESE 20+ 

 
Heb je vragen over het geloof in Jezus 

Christus en zou je daar graag verder 

over praten en nadenken? Dan ben je 

welkom op de 20+ catechese. Op tien 

avonden gaan we met elkaar in gesprek 

over jouw vragen. Nieuwsgierige 

vragen, kritische vragen, moeilijke 

vragen, alles is mogelijk. We kunnen 

niet beloven dat er een antwoord komt 

op alle vragen, wel dat we samen 

verder komen. 

 

Data Data 

8 oktober 2018 

22 oktober 

12 november 

26 november 

10 december 

 

14 januari 2019 

28 januari 

11 februari 

25 februari 

18 maart 

Tijd 20.00-21.30 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Opgave 

& Info 

Ds. Helmert-Jan van Maanen 

dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl 

06 – 49 94 82 00 

 

mailto:dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl
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SPAARPROJECT 

Dit jaar sparen we opnieuw voor de 

organisatie: Childrens Relief.  

Ook dit seizoen hopen we een mooi 

bedrag voor ze op te halen. Op 8 maart 

2019 is er weer een sponsoravond van 

de clubs en de basiscatechese; hierover 

zal ter zijner tijd verdere informatie 

volgen. De kinderen sparen voor twee 

kleuterscholen in Roemenie, het 

Vuurvliegje en Casa Lumina. ! 

 

Voor meer informatie zie: 

 

https://www.childrensrelief.nl 

 

VRIJWILLIGERS EN STAGES 

Eigenlijk zijn we binnen het jeugdwerk 

altijd op zoek naar vrijwilligers. 

 

Mocht je het leuk vinden om oppas- of 

kindernevendienst te draaien, club of 

huiscatechese te geven, mee te gaan 

op kamp, lid te worden van de 

jongerendienstcommissie, een 

activiteit te organiseren tijdens de 

McChurch, mee te draaien met de 

catechese voor jongeren van 15-17 jaar 

of deel uit te maken van het zeilkamp- 

of het jongerenprojectteam; dan kun je 

altijd mailen naar Marcel Versteeg: 

jongerenwerker@hoeksteenkerk.nl. 

 

Waar wel rekening mee gehouden 

moet worden is dat er niet bij alle taken 

altijd plek is. Het is dus mogelijk dat je 

dit als antwoord krijgt. Ook voor 

mensen die stage moeten lopen vanuit 

school is er plek en ruimte om te leren 

en te groeien. Korte (maatschappelijke) 

stages maar ook langere (beroeps-) 

stages. Interesse? Mail dan naar 

bovenstaand e-mailadres! 

 

https://www.childrensrelief.nl/
mailto:jongerenwerker@hoeksteenkerk.nl
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JONGERENPROJECT  

Het project in 2018 in Roemenië heeft 

een grote indruk op ons gemaakt! 

 

Foto’s en berichten staan op de 

Facebookpagina van het 

jongerenproject. 

 

Ben jij tussen de 16 t/m 21 jaar en lijkt 

het je leuk om komende zomer mee te 

gaan; houd dan in het begin van het 

seizoen het contactblad in de gaten; 

het opgaveformulier komt hier in te 

staan.   

 
Mocht u ons financieel willen steunen, 

dan kunt u uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer 

NL60RABO0139490892 t.n.v. 

Hervormde gemeente De Hoeksteen te 

IJsselmuiden o.v.v. Jongerenproject.   

 

Wilt u meer informatie? Mail naar: 

jongerenproject@hoeksteenkerk.nl. 

 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Meer informatie over het jeugdwerk is 

te vinden op de site van de Hoeksteen: 

www.hoeksteenkerk.nl/jeugd 

 

Lid worden van de Facebookpagina 

“Hoeksteen Jeugd” is de snelste manier 

om overal van op de hoogte te blijven! 

 

Vanaf dit seizoen is “Hoeksteen Jeugd” 

ook te vinden op Instagram. Zoek op 

“Hoeksteen Jeugd” en volg ons!  

 

Heb je vragen over het jeugdwerk? Stel 

ze aan Marcel Versteeg: 

- Het liefst per mail: 

marcel@hoeksteenkerk.nl 

- Of per telefoon: 06-31693435 

 

Als een vraag over een specifieke 

activiteit gaat dan wordt deze 

doorgestuurd naar diegene die er 

verantwoordelijk voor is met 

de vraag hem rechtstreeks naar de 

vragensteller te beantwoorden. 

http://www.hoeksteenkerk.nl/jeugd
mailto:marcel@hoeksteenkerk.nl
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GEMEENTE 
GROEIGROEPEN  

 

De groeigroep: een plek waar je 

mensen ontmoet en met elkaar spreekt 

over je geloof.  

 
Het zijn vaak groepen van 10-15 

mensen (meestal kan niet iedereen elke 

avond) en eens per maand kom je bij 

elkaar om samen te spreken over een 

thema. Het is mooi om aan te sluiten bij 

het centrale thema, maar je kunt 

natuurlijk ook een eigen onderwerp 

kiezen. 

 

Dit jaar gaat het over geloofshelden. In 

Hebreeen vinden we een heel rijtje. 

Grote gelovigen, zoals Mozes en 

Noach. Maar ook mensen van wie je het 

minder verwacht, zoals Henoch en 

Rachab. Hoe geloofden zij en wat 

kunnen wij van het leren voor ons eigen 

leven? 

 

Op drie zondagen komt het thema ook 

terug in de kerkdienst. Op 21 oktober 

gaat het over Henoch, op 16 december 

over Abraham en op 31 maart over 

Jozef. Zo bouwen we aan de verbinding 

tussen de groepen en de hele 

gemeente. Want het is heel krachtig als 

die elkaar steunen. 

 

Ook zijn er twee avonden om dieper op 

het thema in te gaan. Aan het begin, op 

1 oktober, is er een avond over het 

thema geloofshelden.  

 

 
 

Waarom staan die in de Bijbel en wat 

wil de schrijver ermee zeggen? En wat 

kunnen wij daarvan leren? Het geeft 

een raamwerk voor het hele seizoen. 

 

Op 22 januari verdiepen we met elkaar 

het gesprek op de kring. In overleg met 

de groepen kijken we nog waar die 

avond over zal gaan. 

 

Wil je je aanmelden voor een 

groeigroep? Neem contact op via email 

of telefoon, of schiet een van de 

predikanten aan. 

 
Info Ds. H.J. van Maanen 

dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl 

06 - 49 94 82 00 

mailto:dshjvanmaanen@hoeksteenkerk.nl
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TOERUSTINGS-AVONDEN 
IN HET KADER VAN HET 
DOOPTRAJECT 

 
Een dooptraject voor doopouders: een 

aantal ‘toerustings-avonden’ en ‘terugkom-

diensten’ na de doop van je kind.  

 

Waarom dit dooptraject?  

 

Dit is de achterliggende gedachte: het 

verlangen dat onze gedoopte kinderen eens 

hun doop met heel hun hart gaan beamen 

en eruit willen gaan leven.  

 

Gedoopt met water én met de Heilige Geest. 

Dat ze zo leerlingen van Jezus mogen 

worden, belijdende christenen. Nooit was 

dat vanzelfsprekend, maar in onze tijd 

ervaren we dat misschien nog 

nadrukkelijker, want de jeugd leeft in een 

cultuur waarin ongeloof de norm is, geloof 

de uitzondering.  

 

Met dit dooptraject willen wij dan ook 

ouders en jeugd optimaal bemoedigen en 

steunen: de ouders steunen bij het vervullen 

van hun doopbelofte, de jeugd helpen bij het 

gaan verstaan én beamen van hun doop. 

Want de Heer zegt: ‘niemand kan het 

koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij 

geboren wordt uit water en geest.’ (Joh. 3: 5) 

 

In principe is iedereen steeds welkom, maar 

doopouders krijgen steeds een persoonlijke 

uitnodiging: als je bijvoorbeeld 2 jaar 

geleden hebt laten dopen, krijg je een 

uitnodiging 

voor de avond 

na 2 jaar 

BIDDEN EN 

ZINGEN MET JE KIND!  

 

Hier noemen we deze avonden al even, maar 

we publiceren het ook op de week info etc.: 

 

 
- Avond 2 jaar na de doop: HET EERSTE 

  ‘AMEN’ (geloofsopvoeding kleinsten)  

- Avond na 2 jr.: Bidden en zingen met je 

   kind  

- Avond na 4 jr.: Over Kinderbijbels 

- Avond na 7 jr.: Je kind gaat op Internet  

- Avond na 10 jr.: Seksuele Opvoeding.  

- Avond na 13 jr.: ‘Verder met Pubers’ 

 
En verder natuurlijk de diensten waarin de 

kinderen weer uitgenodigd worden om bij 

een doop naar voren te komen: na 5 jaar en 

na 9 jaar. We noemen dat een 

‘doopgedachtenis’, voor hen én de ouders. 

 
We hopen zo ook bij te dragen aan wat wel 

‘opvoedgemeenschappen’ wordt genoemd: 

kleine groepen van ouders die bij elkaar 

komen met hun kinderen en die samen een 

hechte gemeenschap vormen met gedeelde 

waarden: het geloof in Jezus Christus. Want 

zoals het Afrikaanse gezegde gaat: ‘it takes 

a village to raise a child.’ (Je hebt een dorp 

nodig om een kind op te voeden) 

 

Info Ds. G.H. Labooy  

g.labooy@gmail.com  

038-3380074 

 

mailto:g.labooy@gmail.com
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GEBEDSKRING 

 
Elke eerste en derde woensdagavond 

van de maand komt de gebedskring 

van De Hoeksteen bijeen.   

 

We bidden deze avonden bijvoorbeeld 

voor onze kerk, de predikanten, het 

pastoraat, het jeugdwerk, de 

kerkenraad, de zieken en 

rouwdragenden, het wereldgebeuren 

wat onze aandacht vraagt en ga zo 

maar door. 

De avonden beginnen om 19.00 uur en 

duren tot ongeveer 19.45. 

 

Naast het bidden lezen we ook een 

tekst uit de Bijbel en denken hier 

samen kort over na. Tijdens het gebed 

is er ook altijd ruimte voor een stil 

gebed. Wie niet hardop in de groep kan 

of wil bidden is ook van harte welkom 

om in stilte met ons mee te bidden. Uw 

aanwezigheid stellen we zeer op prijs! 

 

Laat gebed in onze gemeente ook het 

stuurwiel zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data Elke 1e en 3e woensdag van de maand 

Tijd 19.00 tot 19.45 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Annemarie van den Berg 

avandenbergkattenberg@gmail.com   

 

 

mailto:annemariekattenberg@online.nl
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KERK & KEUKEN 

 

Wij nodigen u van harte uit om elkaar te 

ontmoeten en samen te eten bij Kerk 

en Keuken. 
 

Vanaf 17.00 uur ontvangst met koffie 

en thee en om 17:30 uur gaan we aan 

tafel. 

 
Als het even kan vragen wij een 

bijdrage van 5 euro p.p. 

 

 

 

We hebben de volgende data gepland: 

 
 
Data 19 september 2018 

30 oktober  

12 december  

23 januari 2019 

6 maart           

10 april             

22 mei              

26 juni              

Tijd 17.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info & 

Opgave 

Wilma Rozendaal  

Telefoon 3324867 

Karin Hollander  

Telefoon 06-81660019 

 

 



 14 

MIDDAG VOOR OUDEREN 
EN ALLEENGAANDEN 

 

De zusterkring (HVD) verzorgt het werk 

onder de ouderen (vanaf 65 jaar) en 

alleengaanden in onze gemeente.  

 

Dit bestaat uit het organiseren van 

middagen voor ouderen en 

alleengaanden en het bezoeken van de 

ouderen die hebben aangegeven graag 

regelmatig bezocht te willen worden. 

Deze bezoeken worden, in overleg met 

de ouderen, meestal om de zes à acht 

weken afgelegd. Als u graag bezoek 

zou willen ontvangen, kunt u contact 

opnemen met één van onderstaande 

dames. 

 

In de regel worden vier middagen per 

seizoen georganiseerd, meestal op een 

dinsdag. In het contactblad en op de 

weekinfo worden de middagen 

aangekondigd en daarin vindt u ook 

meer informatie over de programma’s. 

Voor het komende seizoen zijn de 

volgende data vastgelegd: 

 

Wat Schotland - Dhr. Cor Vesters 

Wanneer Woensdag 3 oktober 2018 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

 
Wat KERSTMIDDAG 

Mmv Mmv de Zandbergzangers olv 

Dhr V. d. Maten 

Wanneer Dinsdag 18 december 2018 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat De Weerribben – Dhr Egbert 

Beens 

Wanneer Dinsdag 12 februari 2019 

Hoe laat 14.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat PAASMIDDAG met 

broodmaaltijd 

Wanneer 16 april 2019 

Hoe laat 15.30 uur 

Waar De Hoeksteen 

 

Wat Reisdoel en tijden nog niet 

bekend 

Wanneer 14 of 21 mei 2019 

Waar De Hoeksteen 

 

Bent u 65 jaar of ouder of bent u 

alleenstaand, dan bent u op onze 

middagen hartelijk welkom. 

 
Info Herma Bosman, tel: 3326623 / 

hermabosman@gmail.com 

Anneke Kalter, tel. 4770694 / 

annekekalter@planet.nl  

Gerrie de Vegt, tel: 3327432 / 

gerrie.devegt@hotmail.com 

Stijnie Bartelink, tel: 3375388 / 

stijnie.bartelink@outlook.com 

mailto:annekekalter@planet.nl
mailto:ingevanveluw@planet.nl
mailto:stijnie.bartelink@outlook.com
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BELIJDENIS-CATECHESE 

 

Dit seizoen zal de belijdenis-

catechisatie verzorgd worden door ds. 

Bert van Veluw, en wel op 

maandagavond, van 20.00 tot 

ongeveer 21.30 uur. 

 

Loop je eraan te denken om dit 

voorjaar belijdenis te gaan doen: 

hartelijk welkom. 

Maar ook als je nog geen belijdenis wilt 

doen, maar wel geïnteresseerd bent in 

het christelijk geloof, of als je wilt 

weten hoe anderen daarmee omgaan: 

hartelijk welkom. 

En ook je vriend of vriendin, je man of 

vrouw die het nog niet goed weet wat 

hij of zij kan geloven, is van harte 

welkom met je mee te komen.  

 

We bespreken belangrijke thema’s van 

het Christelijk Geloof, maar we gaan 

ook heel persoonlijk met elkaar in 

gesprek over wat geloven voor onszelf 

betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je kunt je opgeven door je in te 

schrijven op de lijsten die na de 

jongerendienst van 16 september 2018 

in de hal van de kerk liggen, of tijdens 

de maandagavond die erop volgt. Maar 

je kunt me ook mailen of bellen. 

 
Data Op maandag:  

15 oktober 2018 

29 oktober  

12 november  

26 november  

10 december  

14 januari 2019 

28 januari  

11 februari 

25 februari  

11 maart 

25 maart – slotavond met leden 

van de kerkenraad 

14 april – belijdenisdienst op 

Palmzondag 

19 april – viering Avondmaal 

(Goede Vrijdag) 

Tijd 20.00 – 21.30 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Opgave Ds A.H. van Veluw; via email 

ahvanveluw@gmail.com of 

telefoon 3375795 

mailto:ahvanveluw@gmail.com
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VROUWEN GROEI GROEP 

 

Éénmaal per maand wordt er op 

donderdag een vrouwen Groei Groep 

gehouden voor vrouwen van de 

gemeente.  

 

Voor het komende seizoen hebben we 

zoveel mogelijk gekozen voor de derde 

donderdag van de maand; echter 

vanwege schoolvakanties of andere 

activiteiten wordt daarvan soms 

afgeweken. 

 

De Vrouwen Groei Groep wijkt af van 

de andere groeigroepen in de 

gemeente, doordat we een “open 

groep” willen zijn en blijven: wie eens 

wil komen kijken hoe deze ochtenden 

zijn en wie er niet altijd bij kan zijn, is 

ook van harte welkom! 

 

Onze ochtenden zien er meestal als 

volgt uit:  

 

Na een kopje koffie beginnen we om 

9.30 uur met het zingen van een lied en 

gebed. Daarna nemen we een thema 

uit het boekje van de Gemeente Groei 

Groepen ‘onder de loep’ tijdens een 

korte inleiding en daarna bespreken we 

de bijbehorende vragen.  Een tweede 

kopje koffie wordt ingeschonken 

tijdens de gesprekken.  

 

Deze bespreking van de vragen zal in 

steeds wisselende samenstelling  

 

in kleine groepjes plaatsvinden. De 

morgen wordt afgesloten met een lied 

en gebed/voorbede. 

 

Het nieuwe onderwerp van de 

groeigroepen is hetzelfde als van de 

andere groeigroepen. Meer informatie 

over de inhoud van de ochtenden kunt 

u lezen in het contactblad. 

 

We willen door deze ochtenden elkaar 

beter leren kennen en van elkaar leren 

op het terrein van leven en geloof. We 

hopen u/je te ontmoeten op deze 

ochtenden! 

 
Data 20 sept 2018, 18 okt 2018, 15 nov 

2018, 13 dec 2018, 17 jan 2019, 14 feb 

2019, 21 mrt 2019, 18 apr 2019 

Tijd 9.30 uur – 11.30 uur, koffie vanaf 9.15 

uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Inge van Veluw, tel: 3375795 / 

ingevanveluw@gmail.com   

Ilse Schudde, tel: 3557296 / 

ilseschudde@ziggo.nl  

Stijnie Bartelink, tel: 3375388 / 

stijnie.bartelink@outlook.com  

Klarinne Labooy, tel: 3380074 / 

kdkoole@gmail.com 

mailto:ingevanveluw@gmail.com
mailto:ilseschudde@ziggo.nl
mailto:stijnie.bartelink@outlook.com
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VRIENDENCLUB 

 

Ook dit seizoen zijn er weer twee 

avonden voor onze VRIENDENCLUB. 

 

Wij zijn een leuke groep mensen, die 

onder begeleiding van Philadelphia in 

IJsselmuiden, Kampen of Genemuiden 

wonen.  

 

Wij zijn lid van De Hoeksteen maar 

nemen ook graag gasten mee.  

 

Dit seizoen is het thema: 

 

LIEFDE  
 

Wij willen graag meer weten over de 

liefde van God 

 

En ook weten, hoe gaan we in liefde 

met elkaar om. 

 

Wil je ook meedoen dan kun je 

informeren bij onze leiding. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Maandagavond 12 nov 2018 en 

maandagavond 11 mrt 2019 

Tijd 19.30 – 21.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Info Lammy Koers 0642073006           

André Heldoorn 3856345                            

Dick Hoekman 3324184 

Nanda de Groot 3327400 Agathe 

Driegen 7502984 

Ilse Schudde 3557296                                                                           
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BIJBELKRING 
DONDERDAGAVOND: 
“HET VERHAAL VAN JEZUS 
VOLGENS JOHANNES” 

(DEEL II) 

 

Dit seizoen het tweede deel van het 

evangelie naar Johannes. Nu de 

hoofdstukken 11 t/m 21. Afgelopen 

seizen hebben we al gezien dat het 

evangelie naar Johannes heel bijzonder 

is. Steeds meer gingen we ontdekken, 

tot onze grote verrassing.  

 
Ook als je vorig jaar niet meedeed, kun 

je nu aanschuiven. Want dit tweede 

deel gaat over de achter-gronden van 

het lijdensverhaal (the real Passion). 

Het is mooi dat we in het voorjaar naar 

Pasen toe deze laatste hoofdstukken 

van Johannes samen lezen. 

 
Iedereen kan meedoen. Thuis lees je 

het hoofdstuk door en op de avond 

duiken we er samen in. Door ver-

talingen te vergelijken kom je heel wat 

op het spoor.  

 

Het Johannes-evangelie leert ons de 

Heer Jezus Christus op een nog diepere 

manier kennen. 

 

Ook dit seizoen komen we 12 keer bij 

elkaar op de donderdagavond. 

 

Graag opgeven (zie hieronder). Bij 25 

deelnemers gaat de kring door. 

 

 
Data 18 oktober, 1 november, 15 

november, 29 november, 13 

december 2018 en 

10 januari, 24 januari, 7 februari, 

21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 

april 2019 

Tijd 20.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Leiding Ds. A.H. van Veluw 

Opgave Ds. A.H. van Veluw, vóór 1 oktober 

2018 

E-mail: ahvanveluw@gmail.com (of 

telefoon 3375795) 
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BIJBELKRING 
DINSDAGMIDDAG:  
“HET EVANGELIE 
VOLGENS JOHANNES” 

Door verschillende gemeenteleden is 

gevraagd of er niet een bijbelkring kon 

komen op een middag. Er zijn mensen 

die 's avonds liever niet de deur uitgaan 

of die 's avonds niet kunnen. Voor hen 

worden er op de dinsdag zes keer een 

middag georganiseerd, waarin we de 

hoogtepunten van het Johannes 

evangelie met elkaar gaan lezen. 

 

Het evangelie naar Johannes is het 

meest bijzondere van de vier. We 

ontdekken de diepten van het komen 

van Jezus in deze wereld voor ons.   

 

Iedereen kan meedoen. Thuis leest u 

het hoofdstuk door en op de middag 

duiken we er samen in. Door 

vertalingen te vergelijken kom je heel 

wat op het spoor. Het Johannes 

evangelie leert ons de Heer Jezus 

Christus op een nog diepere manier 

kennen. 

 

 
 

We komen één keer in de maand bij 

elkaar van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

Graag opgeven (zie hieronder). Bij 

voldoende deelnemers gaat de kring 

door.  

 
Data de dinsdagmiddagen:  

23 oktober, 20 november, 11 

december 2018 en 

22 januari, 19 februari, 19 maart 

2019 

Tijd 14.30 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Leiding Ds. A.H. van Veluw 

Opgave Ds. A.H. van Veluw, vóór 1 oktober 

2018 

E-mail: ahvanveluw@gmail.com (of 

telefoon 3375795) 
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WAT ZEGT DE BIJBEL OVER 
DE HEL EN HET 
DODENRIJK? 

Thema-avond over een bijzonder 

onderwerp. 

 

Veel mensen geloven nog wel in de 

hemel. Maar hoe zit dat met de hel? 

Bestaat de hel wel? En hoe moeten we 

ons dat dan voorstellen? Is de hel een 

plaats van eeuwige of tijdelijke straf? 

Maar hoe verhoudt zich dat tot de 

liefde van God? Wat zegt de Bijbel 

eigenlijk precies over de hel en het 

dodenrijk? En wat bedoelt de Bijbel 

met de ‘tweede dood?’ Waar komen 

onze voorstellingen van de hel eigenlijk 

vandaan? 
 

Dr. Bert van Veluw heeft hier 

studie naar gedaan en hierover 

gepubliceerd. 

 

Op deze avond zal hij daarover 

vertellen aan de hand van een power-

point-presentatie. We zullen ook een 

heel aantal plaatjes bekijken, die laten 

zien hoe men in de Middeleeuwen over 

de hel dacht. 

 

Iedereen hartelijk welkom. 

 

 

 

 

 

 
 

Datum Woensdag 21 november 2018 

Tijd 20.00 uur (vanaf 19.45 uur koffie en 

thee) 

Plaats De Hoeksteen 

Spreker Ds. A.H. van Veluw 

Info ahvanveluw@gmail.com  

 

 

 

mailto:ahvanveluw@gmail.com
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KERSTWANDELING 

 

Op 24 december 2018 wordt er weer 

een kerstwandeling georganiseerd door 

de gezamenlijke kerken in 

IJsselmuiden. 

 
De route loopt langs een aantal plekken 

waar een stukje uit het kerstverhaal 

wordt uitgebeeld door kinderen van de 

verschillende kerkelijke clubs.  

 

Deze “scènes” zijn sfeervol aangekleed 

en worden verlicht door middel van 

vuurkorven. Bovendien klinkt bij elke 

scène een bijpassend kinderkerstlied.    

 
Het evenement is bedoeld voor 

kinderen, die de route onder 

begeleiding van ouders of opa’s en 

oma’s lopen.  

 

 

 

Allen van harte welkom! 

 
Datum 24 december 2018 

Tijd 18.00 uur 

Plaats Route wordt tzt bekendgemaakt 

Info Rebbekah Sloep 

keypower@hotmail.com 

mailto:keypower@hotmail.com
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SCHEPPING EN EVOLUTIE, 
EEN GESPREKSAVOND 

 

Schepping of evolutie?  

 

Het is een heet hangijzer in de kerk. 

Sommige mensen voelen zich erdoor 

verscheurd, maar de meeste mensen 

hebben gelukkig voor zichzelf een goed 

weggetje erin gevonden.  

 

Soms hoor je dat jongeren er hun 

geloof door hebben verloren: ‘toen ik 

ging studeren, gingen mij de ogen 

open!’ Soms hoor je dat 

topwetenschappers, juist door hun 

verdiepte kennis over Big Bang en 

evolutie, tot geloof komen (de filosoof 

Flew, of Emmanuel Rutten 

bijvoorbeeld). Op deze avond willen wij 

dit onderwerp bespreken.  

 

Het is misschien wel goed dat jullie 

weten waar wij beide staan, dat je niet 

helemaal verrast wordt.  

Wel, kijk maar naar de titel van de 

avond: wij zijn ‘en’ dominees wat dit 

betreft, geen ‘of’ dominees. Wij 

geloven, tastend en in diep besef van 

de beperktheid van ons menselijk 

kennen, dat er geen scheidend ‘of’ 

tussen hoeft te staan. We hebben veel 

respect voor christenen die een andere 

mening  

hebben.  

 

 

 

 
  

Het kan er nooit om gaan elkaar hierin 

respectloos te behandelen door te doen 

alsof het andere standpunt 

‘achterhaald’ is of ‘onverdedigbaar’. 

Ook zal het je aan de hemelpoort niet 

gevraagd worden of je ‘en’ of ‘of’ zei. 

Dat is uiteindelijk bijzaak.  

 

Maar toch: ook voor de bijzaken mogen 

we in de kerk aandacht hebben. Als we 

maar samenkomen in de éne 

hoofdzaak: dat we luisteren naar de 

stem van de Herder en één zijn met 

Hem. Daarom, voor ieder die 

belangstelling heeft, deze 

gespreksavond over schepping en 

evolutie.   

 

Datum 12 Februari 2019 

Tijd 20.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Inleidingen: Ds. G.H. Labooy 

g.labooy@gmail.com 

&  

Ds. A.H. Van Veluw  

ahvanveluw@gmail.com 

 

mailto:g.labooy@gmail.com
mailto:ahvanveluw@gmail.com
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DE HOEKSTEEN BAZAAR  

 

Wat was De Hoeksteen Bazaar weer 

een succes afgelopen seizoen! 

 

Dat is voor ons een reden om alvast een 

datum te prikken voor volgend jaar. 

 

Op zaterdag 2 maart 2019, van 10.00 

tot 16.00 uur, wordt er weer een bazaar 

georganiseerd. Zet de datum vast in uw 

agenda. 
 

Wij als commissie zijn al weer met de 

voorbereidingen bezig en hopen dat 

het weer een geweldige dag wordt.  We 

gaan natuurlijk nu nog niks verklappen: 

daar is het nu nog te vroeg voor. 

 

We hopen dat er nog meer mensen de 

weg naar De Hoeksteen zullen vinden 

zodat de bazaar weer een groot succes 

wordt. 

 

Voor eventuele op-of aanmerkingen 

houden wij ons van harte aan bevolen. 

Ook nieuwe ideeën zijn van harte 

welkom!  

 

 
 
Datum Zaterdag 2 maart 2019 

Tijd Programma wordt tzt bekend 

gemaakt 

Plaats In en rondom ‘De Hoeksteen’ 

Info Jet Roetman: Jet@roetman.info  

 

mailto:Jet@roetman.info
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VESPERS IN DE 
LIJDENSTIJD 

 

Als voorbereiding op Pasen, zijn er in 

De Hoeksteen 7 vespers.  

 

De vespers bieden een moment van 

bezinning en inkeer door stilte, 

schriftlezing, lofzang en gebed.  

 

Ieder jaar wordt er een opzet gemaakt 

door één van de predikanten, met een 

duidelijk doorgaande lijn in het thema.  

 

De periode van voorbereiding op het 

Paasfeest noemen we lijdenstijd of 

veertigdagentijd. 

 

Het getal 40 komt uit de Bijbel (Matth. 

4 , Marcus 1, Luc 4) en wijst naar het 

verblijf van Jezus in de woestijn. 

Voordat Hij met zijn werk begon, ging 

Hij veertig dagen naar de woestijn om 

zich voor te bereiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data 1e vesper – wo  6  maart  

2e vesper – wo  20 maart 

3e vesper – wo  27  maart 

4e vesper – wo  3 april 

5e vesper – wo  10 april 

6e vesper – do  18 april        

 (Passieconcert  20.00  uur)   

7e vesper   –  za 20 april 

Tijd 19.00 uur 

Plaats De Hoeksteen 

Leiding Verschillende groepen 

Info Cora Fijn 

cora@familiefijn.nl 

 
 
 

mailto:cora@familiefijn.nl
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ROZENACTIE MET PASEN  

 

Net als in voorgaande jaren, 

organiseert de Missionaire Commissie 

een rozenactie rondom Pasen.  

 
Op Stille Zaterdag zal aan inwoners in 

een aantal wijken van IJsselmuiden een 

roos met een Paasboodschap worden 

aangeboden.  

 
Dit doen we omdat het feest is: Jezus 

leeft! Dit is voor ons zo’n groot feest, 

dat we dat willen delen met andere 

mensen.  

 

 

 

 

 

Op zaterdag 20 april 2019 om 17.00 uur 

gaan wij de wijken in om van deur tot 

deur een roos aan te bieden. 

 

Om dit te kunnen realiseren hebben we 

hulp nodig bij het rondbrengen van de 

rozen.  

 

Zou u / jij ons willen helpen om deze 

Paasboodschap uit te dragen?  

 
 
Datum Zaterdag 20 april 2019 

Tijd 17.00 uur 

Plaats Verzamelen bij De Hoeksteen 

Info Gera Bultman - gbu@hotmail.nl 

 

  

  

mailto:gbu@hotmail.nl
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MUSIC IN THE PARK  

 

Op zaterdagavond 15 juni 2019 

organiseert de Missionaire Commissie 

weer een openluchtbijeenkomst op het 

veld aan de Burgemeester Van 

Engelenweg.  

 

Missionair zijn is naar buiten toe gericht 

zijn: “Hoe kunnen wij het geloof 

uitdragen naar onze medemens - Hoe 

staan wij open voor de ander”. Met 

deze laagdrempelige openlucht-

bijeenkomst willen wij graag alle lagen 

van de bevolking bereiken.  

 

Music in the Park zal in het teken staan 

van muziek, spraak, gezellige 

kraampjes en eten & drinken.  

 

Nadere aankondigingen volgen in het 

contactblad, in de weekinfo en op de 

beamer voorafgaand van de diensten.   

 
Wij hopen jullie dan allemaal te 

ontmoeten.        

 

 

 

En we roepen je vast op om je familie, 

vrienden en kennissen mee te nemen! 

 
 
Datum Zaterdag  15 juni  2019 

Tijd 16.00 uur 

Plaats Veld aan de Burg. Van Engelenweg 

Info Jan Kraan 

jankraan@hoeksteenkerk.nl  

 

mailto:jankraan@hoeksteenkerk.nl
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